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David Ewing Jr 

 



Invoering 

 

Donald Trump werd op 19 juli 2016 officieel de 

presidentskandidaat van de Republikeinse Partij 

 

Waarom 19? 

 

Op 19 december 2016 werd Donald Trump officieel 

verkozen tot president van de Verenigde Staten van 

Amerika 

 

Waarom 19? 

 

Wie is Donald Trump? 

Voor wie werkt Donald Trump? 

De diepe staat...? De nieuwe wereldorde…? 

 

Wiskundig bewijs toont aan dat er tijdens de regering van 

president Trump veel evenementen werden georganiseerd. 

Wie heeft deze evenementen gepland en waarom? 

 

Dit boek onderzoekt enkele wiskundige bewijzen die 

onderzoekers hebben gevonden 

 

David Ewing Jr heeft naar meer dan 2500 steden en 

plaatsen over de hele wereld gereisd en heeft gedurende 20 

jaar veel historisch onderzoek gedaan, en heeft veel kennis 

van de wereldgeschiedenis 

 



de Donald Trump codes 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Donald 

Trump de president van de Verenigde Staten van 

Amerika was, van 2017 tot 2021 

 

In september 2018 sprak president Trump over de Diepe 

Staat of de geheime regering, en zei dat: - niet-gekozen 

Diepe Staata-agenten, die de kiezers trotseren, hun 

eigen geheime agenda's pushen, echt een bedreiging 

vormen voor de democratie zelf 

 



Waar had hij het over? De Nieuwe Wereld Orde … Om 

de Oude Wereld Orde te begrijpen, is het belangrijk om 

de Nieuwe Wereld Orde te begrijpen. Hoe kunnen we 

het verleden begrijpen als we niet weten wat er vandaag 

aan de hand is? Vocht president Trump tegen hen of 

maakte hij deel uit van de Nieuwe Wereld Orde? 

 

Onderzoekers begonnen een onderzoek en 

onderzochten de 'feiten' die de media, historici en 

politici aan de wereld vertelden. Ze vonden veel 

verdachte wiskundige informatie in de geschiedenis 

van het moderne Amerika. De wiskundige informatie 

toonde aan dat er "orde" was en veel evenementen 

waren duidelijk gepland. Hieronder enkele voorbeelden 

van wat ze vonden 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Donald 

Trump op 19 juli 2016 officieel de presidentskandidaat 

van de Republikeinse Partij werd.  

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Donald 

Trump op 19 december 2016 officieel is gekozen tot 

president van de Verenigde Staten van Amerika door 

het Electoral College 

 

Wie is Donald Trump? Wat weten we over hem? 

 

 
 

Donald Trump is een beroemde Amerikaanse 

zakenman. De media en historici vertelden de wereld 

dat Donald Trump 911 voorspelde, de aanslagen van 11 

september op de Twin Towers, 19 maanden voordat het 

plaatsvond 

 



 
 

Donald Trump kondigde zijn kandidatuur aan in juni 

2015. In 2015 zei hij dat "veel" immigranten die over de 

Mexicaanse grens kwamen criminelen, drugsdealers en 

verkrachters waren. Op 19 augustus 2015 had Donald 

Trump zijn eerste officiële "town hall meeting". Town 

hall meetings zijn een manier voor politici om de 

mensen te ontmoeten. 

 

Donald Trump maakte op 19 augustus 2015 duidelijk dat 

hij van plan was een muur te bouwen aan de 

Mexicaanse grens en zei: - Dag 1 van mijn 

presidentschap, ze gaan uit en gaan snel weg 

 



 
 

Tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen 

hield Donald Trump in augustus 2015 een 

verkiezingsbijeenkomst in Mobile City, Alabama. Dit 

was het keerpunt in de verkiezingscampagne van 

Donald Trump en de bijeenkomst had voor die tijd het 

grootste publiek voor Donald Trump 

 

Veel media en historici vertelden de wereld dat het 

aantal mensen dat kwam, erg hoog was in vergelijking 

met de bevolking van Mobile City Alabama. De 

bevolking van Mobile City was op dat moment slechts 

190.000  

 



 
 

Russiagate is het verhaal van Russische inmenging in 

de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 

 

 
 

De media en historici hebben de wereld vaak verteld dat 

Donald Trump en Hillary Clinton 19e neven zijn  

 

 
 



In juli 2016 vertelden de media en historici de wereld dat 

hedgefondsen 48 miljoen dollar schonken aan Hillary 

Clinton en slechts 19 duizend dollar aan Donald Trump 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Wikileaks 

in juli 2016 19.000 e-mails van het Democratic National 

Committee heeft vrijgegeven  

 

 
 

John Podesta was de campagnevoorzitter van Hillary 

Clinton. In oktober 2016 vertelden de media en historici 

de wereld dat Wikileaks meer dan 1900 e-mails van 

John Podesta had vrijgegeven 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat het 

Mueller-rapport zei dat de gestolen e-mails van Podesta 

een aanmaakdatum van 19 september 2016 tonen, in 

Wikileaks 

 

Het Mueller-rapport is: - het rapport over het onderzoek 

naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen 

van 2016. Dit is het officiële rapport van speciaal 

aanklager Robert Mueller. 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat het e-

mailaccount van John Podesta oorspronkelijk op 19 

maart 2016 was gehackt 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de 

Russen zich destijds bemoeiden met de Amerikaanse 

verkiezingen. Een Russisch bedrijf dat bekend staat als 

de IRA, Internet Research Agency, maakte op 19 april 

2016 voor het eerst een advertentie ter ondersteuning 

van de Donald Trump-campagne. 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de 

Russische GRU al op 19 april 2016 van plan was de 

Clinton-campagne-e-mails vrij te geven. 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld in maart 2016 

dat Donald Trump zei dat hij de Amerikaanse 

staatsschuld binnen 8 jaar zou kunnen elimineren. Ze 

zeiden dat de Amerikaanse staatsschuld op dat moment 

ongeveer 19 biljoen dollar bedroeg 

 

 
 

In maart 2016 zeiden de media en historici dat Donald 

Trump 1,9 miljard dollar aan gratis media-aandacht 

ontving voor zijn verkiezingscampagne 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Paul 

Manafort op 19 mei 2016 voorzitter werd van de 

campagne van Donald Trump 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld over een 

schandaal waarbij Paul Manafort betrokken was, de 

voorzitter van de campagne van Donald Trump. Paul 

Manafort nam ontslag op 19 augustus 2016 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de 

verkiezingscampagneleider van Donald Trump, officieel 



aangekondigd op 19 augustus 2016, dat Donald Trump 

alle drie de presidentiële debatten met Hillary Clinton 

zal bijwonen 

 

 
 

Tijdens de verkiezingen van 2016 hadden Donald Trump 

en Hillary Clinton 3 debatten. Het eerste debat was op 

26 september en het tweede op 9 oktober. Het 

einddebat was op 19 oktober 2016 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat veel 

Trump-aanhangers opriepen tot de boycot van Pepsi en 

dit waren er in november 2016 gegroeid tot ruim 19 



duizend. De media besloten dit verhaal te vertellen toen 

dit 19 

 

 
 

Tijdens de verkiezingen van 2016 zeiden veel grote 

mediakanalen dat Donald Trump 19 keer in films en tv-

shows verscheen. Dit nummer is volgens hun wensen 

en werd betwist. 

 

 
 

Veel Democraten deelden het verhaal dat Harrison Ford 

Donald Trump in 19 seconden vernietigde. Dit was 

omdat Harrison Ford zei - Donald, het was een film 

 



 
 

Tijdens de verkiezingen van 2016 zeiden veel grote 

mediakanalen dat Donald Trump werd onderschreven 

door 19 rare beroemdheden. Dit nummer was volgens 

hun wensen. 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Donald 

Trump of een van zijn bedrijven vanaf 2016 de eiser was 

in 19 duizend rechtszaken 

 

 
 



In november 2016 vertelden de media en historici de 

wereld dat de Dow Jones voor het eerst boven de 19 

duizend sloot, terwijl Donald Trump campagne voerde 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in december 

2016 dat de prijs van Bitcoin zou kunnen stijgen 

vanwege het economische beleid van president Trump. 

Bitcoin begon bij ongeveer 1000 dollar toen Donald 

Trump president werd in januari 2017. In december van 

dat jaar was de prijs van Bitcoin 19.666 dollar 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de 

Amerikaanse verkiezingen van 2016 19 maanden 

duurden. De 19 maanden zijn: - toen Donald Trump 



formeel zijn kandidatuur aankondigde in juni 2015, tot 

december 2016, toen hij won 

 

 
 

De regering-Trump 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de 

inauguratie van president Trump in 2017 door 19 

procent minder mensen werd bekeken dan de 

inauguratie van president Obama in 2009 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Hillary 

Clinton naar de inauguratie van president Trump ging. 

Ze arriveerde om 19 minuten over 10 in de ochtend 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de "Grote 

Drie" Amerikaanse mediakanalen 19 minuten 

besteedden op de Inauguratiedag in 2017 met 

betrekking tot de bewering van president Trump dat: - 

Hillary Clinton profiteerde van illegaal uitgebrachte 

stemmen bij de verkiezingen van 2016 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de 

campagne om president Trump af te zetten begon op de 

dag van de inauguratie in 2017. Dit verhaal werd voor 

het eerst aangekondigd door de Washington Post, 19 

minuten nadat president Trump was beëdigd. 

  

 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat Donald 

Trump ongeveer 19 miljoen volgers op Twitter had rond 

de tijd dat hij president werd 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat een van 

de eerste dingen die president Trump deed, was zich 

terug te trekken uit de TPP, het Trans Pacific 

Partnership. De TPP was een groot project van de 

regering-Obama dat tot stand kwam na 19 

onderhandelingsrondes. Dit toonde aan dat de regering-

Obama voorbij was 

 

 
 

Het reisverbod voor moslims 

 



 
 

President Trump heeft in 2017 een reisverbod 

uitgevaardigd voor verschillende moslimlanden. 

President Trump zei dat hij Amerika probeerde te 

beschermen tegen terroristen. De media en historici 

vertelden de wereld dat het vreemd was dat Saoedi-

Arabië niet verboden was, omdat de Amerikaanse 

regering op 11 september 2001 zei dat er 19 terroristen 

bij betrokken waren, waarvan 15 uit Saoedi-Arabië. 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat het 

Amerikaanse Hooggerechtshof op 19 januari 2018 

besloot het reisverbod van Trump te onderzoeken  

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat toen Joe 

Biden president werd, het eerste wat hij deed het 

opheffen van het reisverbod was. Een paar weken later, 

op 19 april 2021, eiste Donald Trump dat president Joe 

Biden het reisverbod zou herstellen 

 

 
 

De media en historici hebben de wereld vele malen 

verteld dat Donald Trump ongeveer 19 keer zei dat 

banenrapporten nep of nep waren, voordat hij president 

werd  

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat er in 

februari 2017, in de eerste maand dat Donald Trump 

president was, 235.000 banen werden gecreëerd in de 

VS. Ze zeiden dat het verwachte bedrag 190000 was. 

Was dit baanrapport nep? 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld vele andere 

soortgelijke rapporten. In oktober 2018 vertelden veel 

media en historici de wereld dat de gemiddelde 

maandelijkse winst aan banen, onder de Trump-

regering, tot die tijd ongeveer 190.000 banen bedroeg 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump in januari 2017 negatieve dingen zei over 

General Motors. General Motors vertelde de wereld dat 

het in 2016 ongeveer 190.000 Chevy Cruze in de VS 

heeft verkocht 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump de Japanse premier Shinzo Abe in februari 2017 

ontmoette. President Trump schudde de Japanse 

premier 19 seconden lang de hand, en het was een 

groot mediaverhaal. Waarom 19? 

 



 
 

Michael Flynn, de nationale veiligheidsadviseur van 

president Trump, trad in februari 2017 af. Het schandaal 

ging over Rusland. De New York Times vertelde de 

wereld op 19 februari 2017 een belangrijk mediaverhaal 

over Michael Flynn en plannen om de sancties tegen 

Rusland op te heffen..  

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld op 19 februari 

2017 dat Michael Cohen, een advocaat die voor 

president Trump werkte, werkte aan plannen voor een 

Trump Tower in Moskou in 2015 

 



 
 

Michael Cohen werd opgeroepen door de 

inlichtingencommissie van de Senaat. Op 19 september 

2017 plande Michael Cohen de openbare vrijgave van 

zijn openingstoespraak voor het Congres 

 

 
 

Op 19 februari 2017 had de New York Times een 

gedetailleerd verhaal over betalingen aan Michael 

Cohen en zei dat deze man de "fixer" van de president 

was. De volgende dag ontving Michael Cohen een sms 

van de persoonlijke raadsman van president Trump en 

daarin stond dat de "klant u bedankt voor wat u doet". 

 

 



 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump op 19 juli 2017 een groot interview had met de 

New York Times en veel sprak over het onderzoek naar 

Russische verkiezingsinmenging 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in juli 2017 

dat veel mensen op mysterieuze wijze boeken hebben 

'herontdekt' waar nog nooit iemand van had gehoord. 

Deze boeken gingen over Baron Trump, en een ervan 

heette "1900, de laatste president". Deze boeken 

zouden uit de 19e eeuw stammen en veel mensen 

wezen op de overeenkomsten met president Trump 

 

Zijn de boeken nep? 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat het boek 

“1900, the Last President” (19 honderd) in de Library of 

Congress lag, en dit was het bewijs om aan te tonen dat 

het niet nep is. 

 

Maar onderzoekers vonden bewijs dat de Library of 

Congress veel verdachte documenten had en dat de 

geschiedenis van de 19e eeuw een leugen was. Er is 

geen goed bewijs om aan te tonen dat de boeken oud 

waren. Vóór 2017 had nog nooit iemand van deze 

boeken gehoord 

 

 



 

De media en historici vertelden de wereld dat tussen 

januari 2017 en april 2017 de internationale hotel- en 

autoverhuurkosten voor agenten van de geheime dienst 

om Eric Trump en zijn broer Donald Trump Junior te 

beschermen, ongeveer 190.000 dollar bedroegen. 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de eerste 

100 dagen van president Trump de slechtste waren in 

vergelijking met welke andere president dan ook. Ze 

zeiden dat alle andere presidenten sinds 1945 

gemiddeld 19 procent afkeuring hadden, volgens hun 

informatie 

 

 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat 

president Trump 19 valse beweringen deed op de 100e 

dag dat hij president was 

 



 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat 

president Trump in zijn eerste 100 dagen meer dan 20 

wetteksten ondertekende, vergeleken met president 

Obama die er volgens hun berekeningen slechts 19 

ondertekende. 

 

 
 

Het tijdschrift TIME publiceerde 19 foto's om de eerste 

100 dagen van president Trump te definiëren 

 



 
 

De HOLLYWOOD REPORTER vertelde de wereld dat 

een beroemde show zal beginnen op 19 maart 2017, met 

betrekking tot de eerste 100 dagen van de Trump-

regering  

 

 
 

De TORONTO STAR vertelde de wereld over 19 vreemde 

dingen die president Trump zei in het 100 dagen 

interview 

 



 
 

Het tijdschrift POLITICO stelde 19 vragen over het 

presidentschap van Trump, over de eerste 100 dagen 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat in de 

eerste helft van 2017 de berichten van president Trump 

op Twitter gemiddeld zo'n 19 duizend retweets hadden  

 

 
 



De media en historici vertelden de wereld in 2017 dat 

sommige studenten 19.000 dollar betaalden om aan 

Trump University te studeren, en dit werd een groot 

schandaal 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld op 8 mei 2017 

dat een Amerikaanse komiek genaamd Anthony 

Atamanuik een video had gemaakt waarin hij zich 

voordeed als president Trump. De video had volgens 

hen destijds 190.000 retweets. Ze kozen ervoor om op 

dat moment dit verhaal te vertellen 

  

 
 

Er was een beroemd Twitter-bericht van president 

Trump genaamd "COVFEFE" op 31 mei 2017. Veel 

mensen over de hele wereld hebben gezegd dat deze 

tweet eigenlijk ging over een ziekte genaamd COVID 19, 

een ziekte met het nummer 19. Andere mensen zeggen 

dat dit was bedoeld om het woord te zeggen - coverage  



 

 
 

De media en historici vertelden de wereld over veel van 

de Twitter-berichten van president Trump. Ze kozen wat 

ze wilden zeggen en wanneer ze het wilden zeggen, en 

ze maakten veel van de tweets beroemd. In oktober 

2017 vertelden ze de wereld dat president Trump een 

bericht had getweet waarin stond dat 19 duizend 

mensen het volkslied respecteerden 

 

 
 

De Trump Health Care Bill was een belangrijk verhaal in 

mei 2017. De media en historici vertelden de wereld het 

schandaal dat congreslid Chris Collins de 

gezondheidszorgwet niet had gelezen en dat het de 

gezondheidszorg voor 19.000 van zijn kiezers zou 

kunnen schrappen 



 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump op 19 mei 2017 zijn eerste buitenlandse reis 

maakte om naar Saoedi-Arabië te gaan 

 

 
 

President Trump had een goede relatie met Saoedi-

Arabië en dit zou de reden kunnen zijn waarom hij daar 

als eerste naartoe ging. De media en historici hebben 

de wereld vele malen verteld dat president Trump in 

1991 een beroemde boot genaamd "the Trump 

Princess" voor 19 miljoen dollar aan de Saoedische 

prins Al Waleed bin Talal Al Saud verkocht. 

 

 
 



President Theodore Roosevelt was de eerste 

Amerikaanse president die naar het buitenland reisde. 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump de 19e president was die na Theodore Roosevelt 

naar het buitenland reisde 

 

 
 

President Trump maakte tijdens zijn presidentschap 19 

internationale reizen  

 

 
 

Klimaatverandering is een hoax van de Chinezen 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld in juni 2017 

dat president Trump het klimaatakkoord van Parijs zou 

verlaten. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken 

reageerde publiekelijk door een bericht op Twitter te 

schrijven. Het was de eerste keer in de geschiedenis dat 

een bondgenoot zich publiekelijk uitsprak tegen 

Amerika op Twitter en het had 19 duizend retweets 

 

 
 

Een paar weken eerder vertelden de media en historici 

de wereld in mei 2017 dat Tiffany & Co sprak ter 

ondersteuning van actie tegen klimaatverandering. Hun 

bericht op Facebook had toen 19 duizend likes. De 

media kozen ervoor om het verhaal te melden toen het 

19 duizend was 



 

 
 

President Trump ontsloeg James Comey, de directeur 

van de FBI in mei 2017. Destijds werd aangenomen dat 

James Comey was ontslagen vanwege het Rusland-

onderzoek. 

 

De media en historici vertelden de wereld dat er chaos 

heerste in Washington DC als een dramashow. 

Democratische procureurs-generaal uit 19 staten en de 

procureur-generaal van Washington DC hebben een 

brief ondertekend waarin wordt opgeroepen tot een 

speciale aanklager om het Rusland-onderzoek te 

behandelen  

 

 



 

De media en historici vertelden de wereld op 19 mei 

2017 dat president Trump de Russen vertelde dat 

James Comey, de directeur van de FBI, gek en gek was 

 

 
 

Robert Mueller werd aangesteld als speciaal aanklager 

om het Rusland-onderzoek uit te voeren. Robert Mueller 

vormde op het hoogtepunt van het onderzoek een team 

met 19 advocaten. Ze hebben het rapport opgesteld 

over het onderzoek naar Russische inmenging in de 

presidentsverkiezingen van 2016, bekend als het 

Mueller-rapport 

 

 
 



De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump in juni 2017 de White House Veterans Hotline 

lanceerde en dat het ongeveer 190.000 dollar kostte 

 

 
 

In oktober 2017 vertelden veel media en historici de 

wereld over het verhaal van een bericht op Twitter dat 

binnen 3 uur 19 duizend likes had. Dit tweetbericht ging 

over een Republikeinse senator die vroeg of president 

Trump de eed over het eerste amendement van de VS 

herriep 

 

 
 

President Trump had een interview over de "nepmedia". 

President Trump zei dat een van de beste van alle 

termen die hij bedacht het woord 'nep' is. In oktober 

2017 vertelden veel media en historici de wereld dat dit 

werd gedeeld door 1 gebruiker, die 19 duizend retweets 

had op het moment dat de media besloten het te melden 



 

 
 

Trump belastinghervormingsplan 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat het Trump 

belastinghervorming plan oorspronkelijk op 19 

december 2017 door de Amerikaanse Senaat was 

aangenomen. Het moest de volgende dag worden 

gewijzigd en een paar dagen later door president Trump 

worden ondertekend. Het werd gezien als een van de 

grootste Amerikaanse belastinghervormingen in de 

geschiedenis  

 



 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat Trump 

belasting 1,9 biljoen dollar aan schulden zou kunnen 

creëren  

 

 
 

Maar veel media en historici steunden Trump belasting. 

Ze vertelden de wereld dat Amerikaanse federale 

regelgeving productiebedrijven had gedwongen om 

meer dan 19.000 dollar per werknemer te betalen om 

aan de regels te blijven voldoen 

 



 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat Trump 

belasting betekende dat de gemiddelde mensen in New 

York en Californië en Connecticut 19.000 dollar extra 

belasting moesten betalen. 

 

 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat Trump 

belasting het belastbare inkomen voor veel 

alleenstaande ouders volgens hun berekeningen op 19 

duizend dollar zal brengen 

 



 
 

In september 2017 zei Gary Cohn, de economische 

topadviseur van president Trump, dat je met 1000 dollar 

aan belastingbesparing een auto kunt kopen. Veel 

media en historici vertelden de wereld dat de 

gemiddelde kosten van een gebruikte auto in die tijd 19 

duizend dollar bedroegen 

 

 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat Trump 

belasting een groot effect had op gezinnen die meer 

dan 19 duizend dollar verdienden 

 



 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat "Trump 

belasting" niet genoeg deed om zich te richten op de 19 

duizend bedrijven in Ugland House op de 

Kaaimaneilanden 

 

 
 

President Trump ontmoet Kim Jong Un, de raketman 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Noord-

Korea in september 2017 een rakettest had die 19 

minuten duurde. Het vloog over Japan en ging naar de 

Stille Oceaan in de buurt van U.S. Guam. Dit was de 

verste afstand die een Noord-Koreaanse raket had 

afgelegd.  

 

 
 

President Trump hield op 19 september 2017 zijn eerste 

toespraak bij de Verenigde Naties. In deze toespraak 

vertelden de media en historici de wereld dat president 

Trump dreigde Noord-Korea te vernietigen. President 

Trump noemde Kim Jong-un de raketman 

 



 
 

President Trump deed zijn eerste poging om naar de 

Noord-Koreaanse grens te gaan in november 2017, 

maar faalde vanwege het weer. Er vonden 

onderhandelingen plaats tussen president Trump en 

Kim Jong Un, en president Trump schreef geschiedenis 

toen hij de eerste Amerikaanse president in functie 

werd die Noord-Korea binnenkwam 

 

De media en historici vertelden de wereld dat toen 

president Trump de grens overstak, het juni 2019 was. 

Dit was zijn tweede poging, en dit was 19 maanden na 

zijn eerste poging 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump in juni 2017 19 stappen in Noord-Korea heeft 

gezet toen hij Kim Jong Un ontmoette. Het verhaal van 

Noord-Korea is te lang om hier te vermelden 

 

 
 

President Trump - Afrika en het Caribisch gebied, de 

'shithole-strontgat'-landen 

 



 
 

Er was een politieke crisis tussen de Republikeinen en 

de Democraten over immigratie. Als er op 19 januari 

2018 geen akkoord was, zou de Amerikaanse regering 

moeten "sluiten". President Trump had in januari 2018 

een ontmoeting met senatoren om te proberen het 

probleem op te lossen, om een sluiting op 19 januari 

2018 te stoppen. 

 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump tijdens deze bijeenkomst Afrika en landen als 

Haïti beschreef als "shithole-strontgat"-landen 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat toen 

president Trump Afrika en het Caribisch gebied 

omschreef als "shithole-strontgat"-landen, hij zei dat 

Amerika meer mensen uit landen als Noorwegen zou 



moeten halen. Op dat moment hadden de VS ongeveer 

19 duizend immigranten uit Noorwegen 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de 

regering-Trump een grens had gesteld van 19 duizend 

mensen, die kunnen worden geaccepteerd als 

vluchteling uit Afrika. Dit is voor de periode - 1 oktober 

2017 tot 30 september 2018 

 

 
 

President Trump noemde de dood van boeren in Zuid-

Afrika in augustus 2018. De media en historici vertelden 

de wereld dat er volgens gegevens voor het jaar 2016-

2017 74 moorden waren tijdens de boerderijaanvallen, 

vergeleken met 19 duizend moorden in Zuid-Afrika 

 



 
 

Er was geen overeenstemming tussen de Republikeinen 

en de Democraten over immigratie. De sluiting van de 

Amerikaanse regering na 19 januari 2018  

 

 
 

De handelsoorlog van president Trump was een groot 

probleem in 2018. De media en historici vertelden de 

wereld in maart 2018 dat de staaltarieven van Trump 

190.000 banen zouden kunnen vernietigen 

 

 



 

De media en historici vertelden de wereld dat de Britse 

staalexport naar de VS daalde van 351.000 ton in 2017 

tot ongeveer 190.000 ton in 2020, als gevolg van de 

staaltarieven  

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Joe Biden 

zei dat hij Trump op de middelbare school zou verslaan. 

Op 22 maart 2018 reageerde president Trump op deze 

opmerking op Twitter en zei dat Crazy Joe Biden zich 

probeert te gedragen als een stoere vent, - om 19 

minuten over 6 uur 's ochtends 

 

 
 

De media en historici gingen nog lang door met de 

schandalen en verhalen van James Comey, de ex-



directeur van de FBI. Op 19 april 2018 werden de 

Comey-memo's vrijgegeven aan het Congres, waarvan 

sommige gesprekken met president Trump 

documenteerden 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in april 2018 

dat president Trump 19 duizend dossiers heeft 

vrijgegeven met betrekking tot de moord op president 

John F. Kennedy 

 

 
 

De Mexicaanse grenscrisis 

 



 
 

In juni 2018 heeft president Trump enkele wijzigingen 

aangebracht in het immigratiebeleid om een einde te 

maken aan de scheiding van kinderen van hun familie 

aan de grens. Veel media en historici vertelden de 

wereld dat als dit niet zou gebeuren, eind 2018 

ongeveer 19.000 kinderen in federale detentie zouden 

hebben gezeten  

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de 

Amerikaanse grenspatrouille in mei 2017 zo'n 19.000 

mensen in hechtenis had. President Trump wilde dit 

aantal verminderen. In juli 2019 probeerde president 

Trump asiel te verbieden voor iedereen die naar de 

Mexicaanse grens kwam.  



 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de 

Amerikaanse grenspatrouille op dat moment ongeveer 

19.000 agenten had 

 

 
 

Veel media en historici hebben de wereld vaak verteld 

dat drones patrouilleerden in de grens van de VS op 

ongeveer 19.000 voet  

 

 
 



De media en historici vertelden de wereld dat het 

immigratiebeleid van president Trump effect had. In 

september 2019 wachtten ongeveer 19 duizend mensen 

in Mexico om asiel aan te vragen. Deze 19 duizend 

mensen wachtten in Mexico, in plaats van te proberen 

de grens over te steken 

 

 
 

President Trump pushte de premier van Montenegro 

tijdens een NAVO-bijeenkomst 

 

 
 



De media en historici vertelden de wereld vaak dat het 

buitenlands beleid van president Trump paste bij de 19e 

eeuw. Het beleid van president Trump zou America First 

zijn 

 

 
 

President Trump ging in mei 2017 naar een NAVO-

bijeenkomst in Brussel. Deze bijeenkomst werd erg 

beroemd omdat president Trump de premier van 

Montenegro had gepusht. President Trump klaagde dat 

de NAVO-leden niet genoeg uitgeven aan defensie en 

zei dat de NAVO 119 miljard dollar meer zou hebben als 

de NAVO-leden hun toezeggingen zouden nakomen 

 

 



 

President Trump ging in juli 2018 naar een andere 

NAVO-bijeenkomst in Brussel. President Trump had 

vervolgens een ontmoeting met president Vladimir 

Poetin van Rusland en had daarna een interview met 

Fox News. President Trump zei dat Montenegro 

agressief is en een wereldoorlog zou kunnen beginnen. 

Het verhaal was op 19 juli 2018 erg beroemd, en toen 

antwoordde de regering van Montenegro en zei dat het 

bijdroeg aan de vrede in Europa 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem 

verplaatste. In juli 2018 zeiden veel mediakanalen dat dit 

ongeveer 16 miljoen dollar gaat kosten, in plaats van de 

geschatte 190.000 dollar. Het verhaal van Israël en het 

Midden-Oosten is te lang om hier te vermelden 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld in juli 2018 

dat president Trump er 19 maanden over deed om een 

wetenschappelijk adviseur te kiezen 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld vaak dat de 

Amerikaanse presidenten destijds 19 duizend dollar 

kregen voor amusement. Veel mensen vroegen waarom 

19? 

 



 
 

Veel media en historici vertelden de wereld in juli 2018 

dat president Trump 19 keer in de war was over 

geschiedenis 

 

 
 

Veel media en historici vertelden de wereld in augustus 

2018, onder de Trump-regering: - De CEO van Walmart 

verdiende meer dan 22 miljoen dollar, terwijl de 

gemiddelde werknemer ongeveer 19 duizend dollar 

verdiende 

 

 
 

Veel media en historici vertelden de wereld in 

september 2018 dat president Trump de economische 



groei in brand heeft gestoken. Dit was 19 maanden 

nadat president Trump aantrad 

 

 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat kleine 

Amerikaanse bedrijven na 19 maanden Trump-regering 

het meest optimistisch waren 

 

 
 

Orkaan Michael veroorzaakte in oktober 2018 een grote 

ramp. President Trump ging de verwoeste plekken 

bekijken. De media en historici vertelden de wereld dat 

ongeveer 19 mensen stierven door de ramp op het 

moment dat president Trump de gebieden bezocht. Dit 

nummer is later bijgewerkt 

 



 
 

Toen president Trump de door orkaan Michael 

verwoeste gebieden bezocht, vertelden de media en 

historici de wereld dat ongeveer 190.000 huizen en 

bedrijven op dat moment zonder elektriciteit zaten 

 

 
 

Het kampvuur in november 2018 was een van de 

dodelijkste bosbranden in de geschiedenis van 

Californië. Veel mensen over de hele wereld geloofden 

het officiële verhaal van wat daar gebeurde niet. Een 

groot probleem was de manier waarop de gegevens bij 

veel rampen werden berekend en de manier waarop ze 

aan de mensen van de wereld werden gepresenteerd. Er 

was duidelijk veel financiële fraude 



 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat het 

kampvuur ongeveer 19.000 gebouwen verwoestte 

 

 
 

Het kampvuur vond plaats op hetzelfde moment als het 

Woolsey Fire. De media en historici vertelden de wereld 

dat de verliezen van de branden 19 miljard dollar 

zouden kunnen bedragen 

 

 
 



Wade Crowfoot leidde het California's Natural 

Resources Agency en gaf leiding aan 19.000 

werknemers en andere agentschappen. De media en 

historici vertelden de wereld dat er veel branden waren 

als gevolg van klimaatverandering, en zeiden dat Wade 

Crowfoot president Trump vertelde dat 

klimaatverandering echt was 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Californië 

in december 2018 19.000 nieuwe huizen heeft 

goedgekeurd om te bouwen op Tejon Ranch. Deze 

nieuwe woningen zijn ontworpen om geen uitstoot te 

hebben en de klimaatverandering tegen te gaan. Dit was 

goed nieuws in Californië omdat de staat een 

woningtekort had 

 



 
 

In 2018 werd Californië de eerste Amerikaanse staat die 

zonnepanelen verplicht stelde op nieuwe huizen om 

klimaatverandering tegen te gaan. De media en historici 

vertelden de wereld dat dit de kosten voor het bouwen 

van nieuwe huizen verhoogde, maar in 30 jaar 19.000 

dollar aan energiekosten kon besparen 

 

 
 

Een belangrijke reden waarom Californië een tekort aan 

nieuwe huizen had, was vanwege Trump belasting. De 

media en historici vertelden de wereld dat Californië in 

2018 slechts 19.000 betaalbare huizen heeft gebouwd 

met LIHTC-financiering 

 



 
 

Tijdens de COVID 19-crisis in 2020 vertelden de media 

en historici de wereld dat er op veel plaatsen in het 

westen van de Verenigde Staten, zoals Californië, 

Oregon en de staat Washington, ernstige bosbranden 

waren. De media en historici vertelden de wereld dat 

deze westelijke regio goed was voor 19% van de 

Amerikaanse productie 

 

 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat de 

bosbranden in het westen van de Verenigde Staten 

ongeveer 19 miljard dollar aan schade hebben 

aangericht 

 



 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat het 

natuurbrandseizoen in Californië in 2020 erg slecht was. 

Volgens hun gegevens bedroegen de economische 

verliezen dat jaar meer dan 19 miljard dollar 

 

 
 

Tijdens de COVID 19-crisis in 2020 vertelden de media 

en historici de wereld dat Amerika in augustus 2020 te 

lijden had onder een zware orkaan. Die heette orkaan 

Laura en het was de ergste orkaan van dat jaar in de 

Verenigde Staten. Orkaan Laura veroorzaakte zo'n 19 

miljard dollar schade 

 



 
 

Verenigde Staten van Amerika. - Chinese handelsoorlog 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de VS en 

China in april 2017 een 100-dagenplan hebben gemaakt 

om de handel te stimuleren. Beide partijen slaagden er 

niet in vooruitgang te boeken tijdens de 100-dagen. 

Ambtenaren van beide partijen hadden vervolgens op 

19 juli 2017 hun eerste ronde van serieuze gesprekken 

om te proberen een deal te sluiten. De gesprekken 

hebben geen serieuze manier gevonden om het 



handelstekort van de VS met China te verminderen, en 

er vond een handelsoorlog plaats 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de VS in 

2017 19 procent van de Chinese export voor hun 

rekening namen 

 

 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat de 

"belangrijkste" handelsoorlog tussen de VS en China 

ongeveer 19 maanden duurde. Gedurende deze tijd 

legde president Trump veel tarieven op Chinese 

goederen 

 



 
 

De Amerikaanse regering heeft op 19 november 2018 

een lijst opgesteld met voorstellen voor exportcontroles 

voor technologie. China werd niet specifiek genoemd, 

maar veel politici zeiden dat China het doelwit was. 

 

De media en historici vertelden de wereld het verhaal 

van hoe het Oeigoerse volk het doelwit was met behulp 

van technologie, maar dat verhaal is te lang om hier te 

vermelden 

 

 
 

Huawei en de bedreiging van de nationale veiligheid 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de 

regering-Trump Huawei en 68 van haar niet-

Amerikaanse filialen in mei 2019 aan de entiteitenlijst 

had toegevoegd. Op 19 augustus 2019 werden nog eens 

46 niet-Amerikaanse filialen aan deze lijst toegevoegd. 

 

De entiteitenlijst betekende dat deze bedrijven 

beperkingen opgelegd kregen 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Google 

publiekelijk heeft aangekondigd dat het op 19 mei 2018 

zal voldoen aan het Huawei-verbod van president 

Trump 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld in augustus 

2019 dat de regering-Trump een verbod had 

uitgevaardigd voor Amerikaanse federale 

agentschappen om Huawei-apparatuur te kopen. 

Huawei vocht het verbod aan bij de rechtbank, maar dit 

werd op 19 februari 2020 afgewezen door een 

Amerikaanse rechter 

 

 
 

De media vertelden het verhaal van surveillance met 

behulp van technologie tegen de Oeigoeren, de massale 

scheiding van Oeigoerse kinderen van hun families, de 



Oeigoerse concentratiekampen en het gedwongen 

huwelijk van Oeigoerse vrouwen met Chinese mannen, 

wat werd geclassificeerd als verkrachting. De regering-

Trump erkende dit op haar laatste dag, 19 januari 2021, 

officieel als genocide. 

 

Veel historici noemen dit genocide, omdat veel 

Oeigoerse vrouwen Oost-Europese trekken hebben. 

Hen dwingen om bij Oost-Aziatische Chinese mannen te 

zijn, zou het Oeigoerse ras vernietigen. China ontkende 

dit alles en zei dat het etnische harmonie promootte. De 

Chinese staat zei officieel dat zijn beleid "Sinificatie" 

was. Dit betekent simpelweg iets in het Chinees 

veranderen 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld de resultaten 

van de handelsoorlog tussen de VS en China. Het 

handelstekort van de VS met China daalde in 2019 met 

ongeveer 18 tot 19 procent 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat er in 2019 

massale protesten tegen China plaatsvonden in Hong 

Kong. Vanwege bezorgdheid over de mensenrechten 

kondigde de regering-Trump op 19 augustus 2020 aan 

haar handelsovereenkomsten met Hong Kong te 

wijzigen. 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat vanwege 

de handelsoorlog tussen de VS en China in 2020 de 

gemiddelde Amerikaanse tarieven voor Chinese 

goederen ongeveer 19 procent bedroegen 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat COVID 19 

de handel tussen de VS en China schaadt, niet alleen de 

handelsoorlog. De VS is de grootste producent van de 

dienstensector. De Amerikaanse export van diensten 

naar China was in 2020 19 miljard dollar lager dan in 

2019, vanwege COVID 19 

 

 
 

De Chinese regering zei dat de door de VS 

geïmporteerde goederen uit China in 2020 met 3,6 

procent zijn gedaald in vergelijking met 2019. Maar het 

was 19 procent meer dan in 2010 

 



 
 

19 duizend verwijderde FBI-sms'jes 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat er in 

december 2018 een groot schandaal plaatsvond. Het 

verhaal ging dat het kantoor van de speciale aanklager, 

Robert Mueller, zo'n 19.000 FBI-sms-berichten had 

verwijderd. 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump de wereld schokte op 19 december 2018. Toen 

verklaarde hij dat de VS zijn troepen uit Syrië zullen 

terugtrekken.  

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de 

wereldwijde FDI, buitenlandse directe investeringen, 

volgens de Verenigde Naties in 2018 met 19 procent zijn 

gedaald, voornamelijk als gevolg van Trump belasting 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump in 2018 ongeveer 19 miljard dollar uit federale 

fondsen wilde hebben om zijn muur langs de 

Mexicaanse grens te bouwen. President Trump 

verlaagde het bedrag, maar kreeg geen financiering 

vanwege de Democraten. Dit leidde in december 2018 

tot de langste sluiting van de overheid in de 

Amerikaanse geschiedenis 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump probeerde een deal te sluiten met de 

Democraten. Hij deed zijn bod op 19 januari 2019, maar 

het werd afgewezen 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de 

herverkiezingscampagne van president Trump in 

januari 2019 ongeveer 19 miljoen dollar in contanten 

had 

 

 
 

Veel media en historici vertelden de wereld in februari 

2019 dat Florida ongeveer 190.000 Venezolanen telde. 

De media vroegen zich af op wie deze mensen zullen 

stemmen 

 



 
 

Het Mueller-rapport - Russiagate 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump op 19 januari 2019 een bericht op Twitter schreef 

waarin hij zei dat het Mueller-rapport totale onzin was 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld op 19 april 

2019 dat Mitt Romney, een hooggeplaatste Republikein, 

ziek was van de oneerlijkheid van president Trump. Mitt 

Romney zei dit met betrekking tot het Mueller-rapport 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump William Barr in 2019 had gekozen als procureur-

generaal van de VS. Een groot schandaal in die tijd was 

een memo van 19 pagina's van William Barr over de 

Mueller-onderzoeken. 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat het 

Mueller-rapport in maart 2019 werd overhandigd aan 

procureur-generaal William Barr. De voorzitter van de 

U.S. House Judiciary Committee was Jerrold Nadler, die 

een democraat was. Op 19 april 2019 heeft Jerrold 

Nadler een dagvaarding uitgevaardigd voor het Mueller-

rapport. Het was toen een heel groot verhaal 

 

 
 

Het Mueller-rapport zei dat president Trump op 19 juni 

2017 een privé-ontmoeting had met Corey Lewandowski 

en sprak over de Mueller-onderzoeken. Corey 

Lewandowski was een ex-campagneleider van Trump.  

 



 
 

Het Mueller-rapport zei dat president Trump op 19 juli 

2017 nog een privé-ontmoeting had met Corey 

Lewandowski en sprak over de Mueller-onderzoeken. 

Veel media en historici vertelden de wereld dat Trump 

probeerde zich te bemoeien met de Mueller-

onderzoeken 

 

 
 

De ploeg was een groep van 4 congresvrouwen. Het zijn 

Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib en 

Ayanna Pressley. Ze hebben een verschillende etnische 

afkomst  

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld over het 

verhaal van president Trump en de ploeg in juli 2019. 

Op 14 juli stuurde president Trump een bericht op 

Twitter dat de vrouwen “terug moesten gaan” naar de 

“plaatsen waar ze vandaan kwamen”, en Twee dagen 

later stemde het Huis van Afgevaardigden om de 

racistische opmerkingen van Trump te veroordelen. 

 

Op 17 juli 2019 zei president Trump tijdens een 

bijeenkomst: - "Hé, als je het niet leuk vindt, laat ze 

vertrekken". President Trump sprak over congresvrouw 

Ilhan Omar en al snel riep de menigte: - "Stuur haar 



terug, stuur haar terug". Op 19 juli beweerde president 

Trump dat de ploeg de term "slechte joden" had 

gebruikt.  

 

 
 

Op 19 juli 2019 was het verhaal een groot internationaal 

schandaal en haalde het de grote wereldkoppen, en veel 

politici over de hele wereld steunden de vrouwen in de 

ploeg 

 

 
 



Het militaire verbod op transgenders van president 

Trump 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in april 2019 

over het verbod van president Trump op transgender 

troepen. Nadat het verbod van kracht werd, betekende 

dit dat op dat moment slechts 19 landen ter wereld 

transgendersoldaten hadden 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld op 19 juni 

2019 dat de Democraten in het Huis van Afgevaardigden 

hebben gestemd om het militaire verbod van president 

Trump op transgenders te blokkeren. Maar dit hield het 

verbod niet tegen 



 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in juli 2019 

dat een rapport van de Amerikaanse regering 

aantoonde dat 19 mensen werden gediskwalificeerd om 

dienst te nemen als officier in het leger vanwege het 

militaire verbod op transgenders. De Democraten 

stemden vervolgens in het Huis van Afgevaardigden om 

het verbod ongedaan te maken. Maar dit hield het 

verbod niet tegen 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in februari 

2019 dat 1,9 miljard dollar aan Amerikaanse 

landbouwexport verloren zou gaan als gevolg van de 

handelsoorlog van president Trump. 

 



 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat 

ongeveer 19 procent van de Amerikaanse exporteurs 

tegen 2020 vanwege de tarieven van de Trump-regering 

te maken kreeg met vergeldingstarieven. 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in juni 2019 

dat het Amerikaanse congres eindelijk een 

rampenpakket van 19 miljard dollar naar president 

Trump heeft gestuurd   

 



 
 

In juni 2019 had president Trump een ontmoeting met 

Kevin Faulconer, de burgemeester van San Diego. Veel 

media en historici beschreven deze gebeurtenis als de 

"vreemde" 19 minuten 

 

 
 

Het schandaal van Hope Hicks 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld over het 

schandaal van Hope Hicks, de voormalige 

communicatiedirecteur van het Witte Huis. Op 19 juni 

2019 weigerde ze meer dan 100 vragen aan de House 

Judiciary Committee te beantwoorden  

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld het verhaal 

van de Trump Foundation vele malen in 2019. Het 

opende in 1987 en had ongeveer 19 miljoen dollar 

uitgedeeld aan vele goede doelen 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld over het 

schandaal van het bestuur van de Trump Foundation. 

Het bestuur van de Trump Foundation kwam 19 jaar 

lang helemaal niet bijeen, van 1999 tot 2018 

 

 
 

De Trump Foundation werd in november 2019 door een 

Amerikaanse rechtbank veroordeeld tot het betalen van 

2 miljoen dollar. De media en historici vertelden de 

wereld dat president Trump moest instemmen met 19 

bekentenissen van illegale activiteiten met betrekking 

tot de Trump Foundation 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld over de 

wijzigingen die de Trump-regering in 2019 in NAFTA 

had aangebracht. Het was destijds een belangrijk 

verhaal. De nieuwe overeenkomst heette CUSMA - de 

overeenkomst tussen Canada, de Verenigde Staten en 

Mexico. Op 19 juni 2019 keurde de Mexicaanse Senaat 

de eerste lezing van CUSMA goed, wat werd gezien als 

een grote overwinning voor president Trump.  

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat CUSMA 

op 19 december 2019 door het Amerikaanse Huis van 

Afgevaardigden was aangenomen, wat werd gezien als 

een grote overwinning voor president Trump. 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de 

onderhandelingen met Canada om de NAFTA te 

wijzigen een grote uitdaging waren voor president 

Trump. De kern van deze zaak was hoofdstuk 19 van 

NAFTA 

 

 
 

In november 2019 vertelden de media en historici de 

wereld dat Michael Bloomberg, de 

meerderheidsaandeelhouder en oprichter van 

Bloomberg, de campagne voor het presidentschap 

deed. De bedrijfsmedia van Bloomberg vertelden de 

wereld op 19 maart 2019 dat ze wereldwijd ongeveer 19 

duizend werknemers hadden 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Michael 

Bloomberg op 19 februari 2020 zijn eerste presidentiële 

debat had met rivalen van de Democratische Partij. Hij 

slaagde er die dag niet in de debatten te winnen en een 

paar weken later trok hij zijn campagne terug. 

 

 
 

President Trump - Ik beloof dat ik dit Groenland niet zal 

aandoen 

 



 
 

Op 18 augustus 2019 bevestigde president Trump dat 

hij geïnteresseerd was in het kopen van Groenland. De 

Deense premier zei dat het absurd was. Vervolgens 

schreef president Trump op 19 augustus 2019 op 

Twitter dat hij belooft geen Trump Tower te bouwen in 

Groenland en dit werd een groot internationaal verhaal 

 

 
 

In augustus 2019 vertelden veel media en historici de 

wereld over het plan van president Trump om gegevens 

over kinderkanker te delen. "Project: EveryChild" is een 

belangrijk initiatief om betere behandelingen voor 

kanker bij kinderen te vinden. Dit project had op dat 

moment een database van 19 duizend patiënten 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump op 19 september 2019 een bevel had 

uitgevaardigd om het griepvaccin te verbeteren. Deze 

kwestie werd tijdens de COVID 19-crisis vele malen 

genoemd door de media en politici. 

 

 
 

Afzetting van president Trump 

 



 
 

Op 18 december 2019 werd president Trump afgezet 

door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Dit 

werd de volgende dag op 19 december 2019 wereldwijd 

nieuws 

 

 
 

De media en historici vergeleken dit verhaal met de 

afzetting van president Clinton, die plaatsvond op 19 

december 1988 

 

 



 

Veel media en historici vertelden de wereld dat er in 

British Columbia honderden weddenschappen zijn 

gesloten met betrekking tot de afzetting van president 

Trump. Veel mensen wonnen destijds gemiddeld 19 

duizend dollar 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat het 

"echte" bbp van de VS in 2019 een piek bereikte van 

ongeveer 19 biljoen dollar onder het bewind van 

president Trump 

 

 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat 

president Trump in februari 2020 de eerste 19 minuten 

van zijn toespraak tijdens een ceremonie voor "Hope for 



Prisoners" gebruikte om de jury in het Roger Stone-

proces aan te vallen. 

 

 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat 

voorzitter Takano en 77 anderen in februari 2020 

president Trump belden om hulp te verlenen aan 

190.000 veteranen  

 

 
 

President Trump en het Chinese virus 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat er in 2020 

een wereldwijde crisis plaatsvond. Het was vanwege 

een ziekte die bekend staat als Coronavirus of COVID 

19. Ze besloten deze ziekte te noemen met het nummer 

19. President Trump noemde deze ziekte het Chinese 

virus en zei dat het een geschenk was van China, een 

heel slecht geschenk van China 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in juni 2020 

over Tim Graham, die een beroemde factchecker was. 

Volgens deze mensen had president Trump tegen die 

tijd 19.000 valse en misleidende beweringen gedaan. Ze 

kozen ervoor om dit verhaal te melden toen het 19 

duizend was 



 

 
 

President Trump had zijn eerste verkiezingsbijeenkomst 

na het uitbreken van de ziekte COVID 19 in Tulsa in juni 

2020. Veel media en historici vertelden de wereld dat de 

arena voor 19 duizend mensen was, maar dat er niet 

veel mensen kwamen 

 

 
 

Veel media en historici vertelden de wereld in juni 2020 

dat tijdens de COVID 19-crisis de US Strategic National 

Stockpile ongeveer 19 duizend ventilatoren had. Het 

verhaal was een groot schandaal, omdat president 

Trump zei dat president Obama hem niets naliet. 

 



 
 

Veel mensen over de hele wereld spraken over de 

schandalen van president Trump. Een gebruiker 

antwoordde op de blog van Diane Ravitch en zei dat 

president Trump meer dan 19 duizend keer heeft 

gelogen. Veel vergelijkbare antwoorden werden 

gevonden in veel andere blogs. Een serieuze vraag is: 

waar hebben deze mensen deze informatie gevonden? 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump op 19 juli 2020 zei dat veel mensen geen COVID 

19 hadden, maar wel een milde verkoudheid hadden - 

snuiven - sniffles. 

 

 



 

De media en historici vertelden de wereld in juli 2020 

dat een man in Ohio een gazon van 19.000 vierkante 

meter had geschilderd ter ondersteuning van president 

Trump 

 

 
 

In juli 2020 sprak president Trump over een cognitieve 

test. Veel media en historici vertelden de wereld dat een 

twittergebruiker humoristische vergelijkingen maakte 

tussen het citaat van Trump en beroemde presidentiële 

citaten, en dit had destijds 19 duizend likes 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump 19 valse beweringen over Joe Biden deed tijdens 

een persconferentie op 14 juli 2020 in de White House 

Rose Garden 

 



 
 

De Rozentuin van het Witte Huis was in die tijd een 

middelpunt van controverse. Het werd opnieuw 

ontworpen in augustus 2020. Thammanoune 

Kannalikham was destijds de interieurontwerper. De 

media en historici vertelden de wereld dat 

Thammanoune Kannalikham uitlegde waarom het 

opnieuw werd ontworpen: - hierdoor kunnen de rozen 

gedijen, - omdat het aantal is toegenomen van 19 tot 

meer dan 200 

 

 
 

TikTok is een bedreiging voor de nationale veiligheid 



 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump laat op 18 augustus 2020 zei dat hij Oracle zou 

"steunen" om TikTok te kopen. Omdat het laat was, 

berichtten veel mediakanalen over de hele wereld dit op 

19 augustus 2020 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump op 19 september 2020 een deal tussen Oracle en 

TikTok had "goedgekeurd". 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld in augustus 

2020 dat American Airlines 19.000 banen zal schrappen 

vanwege COVID 19, en dit zette de regering-Trump 

onder druk  

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in augustus 

2020 dat de regering-Trump plannen maakte om het 

Arctic National Wildlife Refuge in Alaska open te stellen 

voor olie-exploratie. Het Arctic National Wildlife Refuge 

had destijds een oppervlakte van ongeveer 19 miljoen 

hectare 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de 

regering-Trump op 19 januari 2021 de eerste 

huurcontracten voor het Arctic National Wildlife Refuge 

had afgegeven. 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld over de 

Trump Tapes in september 2020 door Bob Woodward. 

Het was een groot schandaal. Uit de Trump Tapes bleek 

dat president Trump op 19 maart 2020 zei dat hij het 

belang van COVID 19 had verminderd, omdat hij geen 

paniek wilde zaaien 

 



 
 

In september 2020 zei president Trump "het feit is dat ik 

een cheerleader ben voor dit land". Dit was de reden 

waarom hij geen paniek wilde zaaien. Ten tijde van dit 

schandaal vertelden de media en historici de wereld dat 

ongeveer 190.000 Amerikanen stierven aan COVID 19 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in oktober 

2020 dat Amazon zei dat meer dan 19 duizend arbeiders 

COVID 19 hebben in Amerika 

 



 
 

Black Lives Matter - BLM is een beroemde organisatie 

over de hele wereld die in 2013 is opgericht. Ze werden 

geadverteerd door de media en politici en historici in 

2020, toen er protesten uitbraken in Amerika na de dood 

van een man genaamd George Floyd. 

 

Veel mensen merkten een vreemde gelijkenis op tussen 

de officier die betrokken was bij de moord op George 

Floyd en mensen die bij andere evenementen waren 

gezien, zoals de bomaanslag op de Boston Marathon, 

maar dat verhaal is te lang om hier te vermelden 

 



 
 

George Floyd stierf op 25 mei 2020. Veel media en 

historici vertelden de wereld dat 19 duizend mensen 

naar George Floyd keken toen hij stierf 

 

 
 

Veel scholen over de hele wereld hebben nu: "Black 

Lives Matter at School". De media en historici vertelden 

de wereld dat dit idee op 19 oktober 2016 is ontstaan 

 



 
 

Volgens historici is 19 juni 1865 de dag waarop in de 

Verenigde Staten een einde kwam aan de slavernij. 

Deze dag is een federale feestdag. Volgens historici 

was deze dag na de Amerikaanse Burgeroorlog 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Black 

Lives Matter de organisatie genaamd "Native Lives 

Matter" had geïnspireerd, en een van hun eerste 

protesten vond plaats op 19 december 2014 

 



 
 

De dood van George Floyd leidde tot gewelddadige 

protesten in heel Amerika en in andere delen van de 

wereld. De media en historici vertelden de wereld dat 19 

mensen stierven in Amerika tijdens het hoogtepunt van 

de protesten in juni 2020 

 

 
 

Tijdens de protesten zei de voorzitter van de 

"Detectives Endowment Association - DEA" dat hij 

juridische aanklachten zou indienen tegen 

gewelddadige demonstranten. De media en historici 

vertelden de wereld dat de DEA destijds ongeveer 19 

duizend rechercheurs vertegenwoordigde 

 



 
 

Tijdens de protesten in 2020 vertelden de media en 

historici de wereld dat NYPD, de politie van New York 

op dat moment 36 duizend agenten in uniform en 19 

duizend burgermedewerkers had 

 
 

Tijdens de protesten in 2020 vertelden de media en 

historici de wereld dat het Europees Parlement op 19 

juni 2020 een resolutie had aangenomen over de 

protesten na de dood van George Floyd 

 

 



 

Tijdens de protesten in 2020 toonden veel media en 

historici de wereld 19 opvallende momenten van de 

George Floyd-protesten en 19 krachtige beelden. Ze 

hebben er geen 20 gekozen 

 

 
 

Tijdens de protesten hadden veel demonstranten in de 

stad Seattle een gebied gecreëerd dat bekend staat als 

de "politievrije zone". Deze demonstranten zeiden dat 

ze het slechte gedrag of geweld van de politie niet 

langer zullen accepteren. 

 

De media en historici vertelden de wereld dat er eind 

2020 ongeveer 19 duizend klachten waren ingediend 

tegen de politie in de stad Seattle 

 

 
 



Na het overlijden van George Floyd werd op zijn naam 

een herdenkingsfonds opgericht en het fonds haalde in 

6 dagen tijd 10 miljoen dollar op. Veel media en historici 

vertelden de wereld dat meer dan 190.000 mensen 

destijds aan het fonds doneerden, en dit cijfer werd 

betwist 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in juni 2020 

dat er wereldwijd een enorme verontwaardiging was 

over een "tweet" -bericht dat FLOYD - 19 heette. 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de George 

Floyd-protesten zich naar veel andere landen 

verspreidden. In juni 2020 vond een beroemd protest 

plaats in Bristol, Engeland, waarbij naar verluidt "Black 

Lives Matter" betrokken was. 

 



Het standbeeld van Edward Colston werd tijdens dit 

protest omvergeworpen in Bristol, Engeland. Volgens 

historici was Edward Colston betrokken bij de 

slavenhandel en stierven 19 duizend Afrikaanse slaven 

als gevolg van zijn handel 

 

 
 

Destijds meldden de media en historici dat 19 procent 

van de Amerikanen in een enquête zei dat racisme het 

grootste probleem van Amerika was. 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat tijdens de 

protesten van 2020 19 procent van de mensen in 

Amerika zei dat ze nieuw waren in protesteren 

 



 
 

Maar de media en historici gebruikten dezelfde 

wiskundige gegevens in april 2018, en ze zeiden dat 19 

procent van de mensen in Amerika zei dat protesteren 

voor hen nieuw was. 

 

In 2020 protesteerden mensen als reactie op de dood 

van George Floyd. Maar in 2018 protesteerden of sloten 

mensen zich aan bij bijeenkomsten, als reactie op de 

politiek van die tijd of als reactie op Donald Trump. 

Maar het was nog steeds 19 procent  

 

 
 

Het Minnesota Freedom Fund werd beroemd tijdens de 

protesten van 2020 en veel rijke en beroemde mensen 

gaven het geld. Het fonds betaalde de borgsom van veel 

demonstranten. De media en historici vertelden de 



wereld dat het fonds in mei 2021 ongeveer 19 miljoen 

dollar had uitgegeven 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de meest 

actieve dag voor de Black Lives Matter-website in 2020 

op 2 juni was. Die dag bezochten zo'n 1,9 miljoen 

mensen hun website.  

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Black 

Lives Matter ongeveer 1,9 miljoen mensen op zijn e-

maillijst had staan, die het destijds gebruikte voor 

fondsenwerving 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat een man 

genaamd "Derek Chauvin" de politieagent was die 

George Floyd vermoordde. Derek Chauvin werd 

geboren op 19 maart 1976. Derek Chauvin was 

ongeveer 19 jaar politieagent bij de politie van 

Minneapolis  

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de stad 

Minneapolis 27 miljoen dollar of 19 miljoen pond moest 

betalen aan de familie van George Floyd 

 



 
 

Derek Chauvin werd berecht. De laatste dag van het 

proces was 19 april 2021. Hier werd veel reclame voor 

gemaakt door de media. Het werd bekeken door 

miljoenen mensen. De media en historici vertelden de 

wereld dat de jury op 20 april de volgende dag tot een 

oordeel kwam 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat er in 

november 2021 weer een beroemd proces was. Een 

man genaamd Kyle Rittenhouse stond terecht voor de 

Kenosha Shootings die plaatsvonden in 2020. Kyle 

Rittenhouse werd op 19 november 2021 niet schuldig 

bevonden. 



 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in februari 

2022 dat 19 politieagenten uit Austin, Texas, werden 

aangeklaagd wegens hun rol in de George Floyd-

protesten in 2020. Dit was een van de hoogste aantallen 

politieagenten die vanuit welke stad dan ook werden 

aangeklaagd. 

 

 
 

Amerikaanse presidentsverkiezingen 2020 

 



 
 

De Amerikaanse presidentsverkiezingen vonden plaats 

in 2020. De media en historici vertelden de wereld dat er 

19 provincies in de VS zijn die bijna op de winnaar 

hebben gestemd, bij elke presidentsverkiezingen sinds 

1980 

 

 
 

Tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen, in 

september 2020, vertelden de media en historici de 

wereld dat de bedrijven van president Trump ongeveer 

1,9 miljard dollar verdienden in de eerste 3 jaar dat hij 

president was   

 



 
 

Veel bedrijven verkochten een iPhone in beperkte 

oplage om de presidentsverkiezingen van 2020 te 

herdenken. Het heette de "Trump versus Biden" iPhone 

en het was voor 19 duizend dollar. 

 

 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat 

president Trump de blanke suprematie 19 of 20 keer aan 

de kaak stelde. Tijdens de Amerikaanse 

presidentsverkiezingen van 2020 hekelde president 

Trump de blanke suprematie in een officiële campagne 

38 keer, of 19 keer 2 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump op 5 oktober 2020 19 berichten op Twitter 

stuurde en die waren voornamelijk in hoofdletters 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat het eerste 

bericht dat president Trump op 5 oktober 2020 op 

Twitter stuurde, om 19 minuten over 6 was. 

 

 
 

Veel media en historici vertelden de wereld een verhaal 

dat in oktober 2020 op feiten was gecontroleerd. Het 

ging over het verhaal van - "190000 Watching President 

Trump en 20.000 Watching Sleepy Joe" 



 

 
 

19 is overal … 19 … 19 … 19 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump op 19 oktober 2020 zei: "Mensen zijn het beu om 

Fauci en al deze idioten te horen". President Trump zei 

dat Anthony Fauci een ramp is en dat mensen het beu 

zijn om over COVID 19 te horen 

 



 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat 190.000 

kiezers in Florida Colombianen waren. Dit nummer werd 

betwist. De media en historici zeiden wat ze wilden, 

volgens hun agenda 

 

 
 

President Trump werd geïnterviewd door Savannah 

Guthrie in oktober 2020, tijdens de Amerikaanse 

presidentsverkiezingen. Dit werd erg beroemd omdat 

Savannah Guthrie zei: "Jij bent de president, je bent 

niet iemands gekke oom". Veel media en historici 

vertelden de wereld dat het Savannah Guthrie 19 

minuten kostte om president Trump zijn zwaarste tijd te 

bezorgen 

 



 
 

In de openingsverklaring van dit interview vertelde 

Savannah Guthrie de wereld dat er nog 19 dagen te 

gaan waren tot de Amerikaanse presidentsverkiezingen 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in november 

2020 dat 19 duizend mensen die met WinRed aan 

president Trump doneerden, hun beroep als 

"huisvrouw-huishoudster" vermeldden.  

 

 
 



Er waren verhalen over "kiezersfraude" en beweringen 

dat veel mensen twee keer hadden gestemd. De media 

en historici vertelden de wereld over een video op 

TikTok gemaakt door “The Good Liars”. In deze video 

zei een Trump-supporter dat ze twee keer had gestemd 

en dat deze video rond de 190.000 was bekeken toen de 

media erover berichtten in november 2020 

 

 
 

De staat Georgia was een belangrijk verhaal tijdens de 

Amerikaanse presidentsverkiezingen. De media en 

historici vertelden de wereld dat Joe Biden op 19 

november 2020 officieel werd uitgeroepen tot winnaar 

van Georgië. President Trump en veel mensen zeiden 

dat dit fraude was, en daarom werden de stemmen 3 

keer geteld. 

 



 
 

President Trump bracht zijn afscheidsspeech uit op 19 

januari 2021. De media en historici vertelden de wereld 

dat het ongeveer 19 minuten duurde 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in januari 

2021 dat het proces voor de tweede afzetting van 

president Trump niet mogelijk was vóór 19 januari 2021 

 

 
 



De media en historici vertelden de wereld in februari 

2021 dat de claims van president Trump op 

verkiezingsfraude de belastingbetaler destijds zo'n 519 

miljoen dollar hebben gekost 

 

 
 

Veel wereldleiders staan bekend om het golfen. 

Waarom? 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump in zijn eerste 100 dagen 19 keer golf speelde 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat president 

Trump op 19 januari 2017 zijn leidende posities in 

golfclubs neerlegde. 

 

 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat 

president Trump in 2020 ongeveer 19 golfbanen bezat. 

Dit aantal wordt betwist 

 



 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat de 

oudste golfbaan ter wereld St Andrews in Schotland is. 

Het zou zijn gemaakt in opdracht van Maria Koningin 

van Schotland, die naar verluidt de eerste vrouwelijke 

golfspeler was. St Andrews staat bekend om de 19e 

hole 

 

 
 

Volgens historici werd "Maria Koningin van Schotland" 

de koningin van Schotland toen ze nog een baby was 

en ging ze naar Frankrijk toen ze 6 jaar oud was. Ze 

keerde op 19 augustus 1561 terug naar Schotland, een 

paar weken voordat ze 19 jaar oud was 

 



 
 

Volgens historici werd "Maria Koningin van Schotland" 

in 1587 geëxecuteerd, nadat ze 19 jaar gevangen was 

gehouden door koningin Elizabeth de Eerste 

 

 
 

Volgens historici werd "Maria Koningin van Schotland" 

geëxecuteerd omdat ze aanspraak maakte op de 

Engelse troon. Historici zeggen dat koningin Elizabeth 

de Eerste werd verklaard als een buitenechtelijk kind 

van koning Hendrik de Achtste en zijn vrouw Anne 

Boleyn. Waarom? Omdat: - Anne Boleyn op 19 mei 1536 

werd geëxecuteerd en het huwelijk nietig werd 

verklaard. 

 



 
 

Donald Trump zou eigenaar zijn van MacLeod House in 

Aberdeen, Schotland. MacLeod House heeft 19 kamers 

en is een zeer bekende golfbaan 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in 2013 dat 

19.000 mensen een petitie ondertekenden waarin werd 

opgeroepen tot een openbaar onderzoek naar het 

golfproject van Donald Trump in Aberdeenshire 

 



 
 

Veel vrouwen spelen tegenwoordig golf. Regel 19 zou 

erg belangrijk zijn in golf en staat bekend als de 

onspeelbare bal. Voor veel mensen staat Regel 19 

bekend als de onspeelbare leugen. Dit betekent dat je 

niets kunt doen, of je kunt niet spelen, en er wordt 

gezegd dat het de beste vriend van een vrouw is. 

Leugen…? De beste vriend van een vrouw is een 

leugen? 

 

 
 

De naam van de eerste vrouwelijke "Eva", - is voor veel 

mensen Chavah in de Hebreeuwse taal. Dit woord heeft 

een gematria van 19. De naam van "Eva" in Hebreeuwse 



en Semitische talen wordt betwist. Veel mensen zeggen 

dat het Hava of Hawa is en niet Chavah. Veel mensen 

zeggen dat het woord Chavah met opzet is uitgevonden, 

zodat het 19 in gematria zal zijn, en om te passen bij het 

verhaal dat Eva de eerste zondaar was. Iedereen kan 

een naam veranderen om zijn eigen gematria te creëren 

 

 
 

Een standaard golfbaan heeft 18 holes. De 19e hole zou 

de bar of het restaurant zijn. Veel mensen zeggen dat de 

19e hole de belangrijkste is bij golf. 

 

 
 

Een van de beroemdste golfbanen ter wereld heet "the 

Extreme 19th". Deze golfbaan ligt in Zuid-Afrika 

 



 
 

De rellen in het Amerikaanse Capitool vonden plaats op 

6 januari 2021 

 

Historici, politici en de media zeiden dat de 

relschoppers mensen waren die president Donald 

Trump steunden. Rond die tijd spraken historici en 

politici en de media veel over de “Oath Keepers” en 

“the Proud Boys” en “QAnon”  

 

 
 



President Donald Trump sprak op 19 augustus 2020 

voor het eerst over “QAnon” 

 

 
 

Nadat president Donald Trump over "QAnon" had 

gesproken, zeiden mediahistorici in augustus 2020 dat 

een Instagram-gebruiker 19 duizend mensen over de 

kwestie schreef 

 

 
 

De media en historici meldden dat aanhangers van 

"QAnon" zouden geloven dat president Donald Trump 

op 4 maart 2021 de 19e president van de Verenigde 

Staten zal worden 

 

 
 



De media en historici vertelden de wereld op 19 

augustus 2020 dat Facebook en Instagram actie waren 

begonnen tegen "QAnon" 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in 2020 dat 

slechts 19% van de mensen in het VK had gehoord van 

"QAnon" 

 

 
 

Op 19 december 2020 stuurde president Donald Trump 

een bericht op Twitter waarin stond dat er op 6 januari 

2021 een groot protest zal zijn en moedigde hij mensen 

aan om daar te zijn en zei dat het "wild" zal zijn 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld in 2020 dat de 

omtrek van het Capitool werd overspoeld door 

demonstranten, 19 minuten voordat president Trump 

zijn toespraak beëindigde op de dag van de 

Amerikaanse Capitoolrellen 

 

 
 

De rellen in het Amerikaanse Capitool vonden plaats 

nadat president Donald Trump naar het Witte Huis was 

gegaan na het afronden van een toespraak op 6 januari 

2021. Hij arriveerde om 19 minuten over één in de 

middag bij het Witte Huis 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Brady 

Knowlton (een van de belangrijkste relschoppers) de 

Senaat binnenkwam, 19 minuten nadat Trump de 

"Tuberville Call" had gedaan. 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat er drie uur 

en 19 minuten waren verstreken, voordat het Pentagon 

die dag actie ondernam tegen de relschoppers 

 



 
 

De media en historici hebben de wereld in 2021 vele 

malen verteld dat de " Eedbewaarders-Oath Keepers" 

formeel zijn gelanceerd op 19 april 2009 

 

 
 

Op 19 januari 2021 werden strafrechtelijke klachten 

ingediend tegen de "Oath Keepers" die betrokken 

waren bij de Capitoolrellen 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in februari 

2021 dat ongeveer 19 duizend kiezers in Pennsylvania 

de Republikeinse Partij verlieten als gevolg van de 

Capitol-rellen 

 



 
 

Op 19 februari 2021 werd een aanklacht ingediend met 

betrekking tot de "Oath Keepers" die betrokken waren 

bij de Capitol-rellen 

  

 
 

QAnon-samenzwering 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat “QAnon” 

zei dat “de storm” of een groot evenement, zou 

plaatsvinden op 19 maart 2021 



 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat leiders 

van “the Proud Boys” op 19 maart 2021 werden 

aangeklaagd wegens hun rol in de Capitol Riots 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld destijds dat 

ten minste 19 leiders of medewerkers van "the Proud 

Boys" waren aangeklaagd voor hun rol in de 

Capitoolrellen. 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de "Oath 

Keepers" op 19 december 2020 een bericht op 

Facebook stuurden over een alliantie met "the Proud 

Boys" 



 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in maart 2021 

dat 19% van alle Amerikanen een diagnose van 

geestelijke gezondheid hebben en vergeleken dit met 

"QAnon" -volgers 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in april 2021 

dat er 19 telefoontjes waren gepleegd door de "Oath 

Keepers" die betrokken waren bij de Capitoolrellen 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat 2 leiders 

van “the Proud Boys” op 19 april 2021 in de gevangenis 

waren gezet 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld op 19 april 

2021 dat “QAnon” inmenging had van het buitenland 

zoals Rusland en China 

 

 
 

Er werd gemeld dat 19% van alle "QAnon" -posts die in 

2020 werden gepubliceerd, van buiten de VS kwam 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in mei 2021 

dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een 

uitgavenwet van 1,9 miljard heeft aangenomen om de 

veiligheid bij het Amerikaanse Capitool te vergroten, als 

gevolg van de Capitoolrellen 



 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat 19 leden 

van de "Oath Keepers", of hun medewerkers, 

strafrechtelijk waren aangeklaagd voor hun rol in de 

Capitoolrellen 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in juni 2021 

dat “QAnon” 19 kandidaten had die zich kandidaat 

stelden voor het Congres 

 

 
 



De media en historici vertelden de wereld dat de New 

York Times op 19 februari 2022 meldde dat analyse van 

de QAnon-berichten door 2 forensische teams aangaf 

dat Paul Furber de hoofdauteur was van de eerste 

berichten, en dat Ron Watkins het in 2018 overnam. 

 

 
 

Joe Biden is in 2021 president van de VS geworden 

 

 
 



De media en historici vertelden de wereld in januari 

2021 dat president Biden een economisch reddingsplan 

van 1,9 biljoen dollar aankondigde vanwege COVID 19 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Forbes op 

19 februari 2021 meldde dat 19 miljardairs doneerden 

aan de super-PAC's van Donald Trump voor de 

verkiezingscampagne van 2020 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de meeste 

miljardairs die doneerden aan de campagne van Donald 

Trump uit 3 staten kwamen. Dertien procent kwam uit 

Florida en 19 procent kwam uit Texas en 19 procent 

kwam uit New York 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat nadat Joe 

Biden president werd, het erger werd langs de 

Mexicaanse grens. In maart 2021 werden daar ongeveer 

19 duizend kinderen gevonden, het grootste aantal in 

één maand.  

 

 
 

In oktober 2021 lachte Seth Myers Donald Trump uit 

tijdens een live tv-show genaamd “Late Night”. De 

media en historici vertelden de wereld dat dit de eerste 

keer was dat Seth Myers deze show deed, na 19 

maanden. Seth Myers is een beroemde Amerikaanse tv-

presentator. 



 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in november 

2021 over de memo van John McEntee van 19 oktober 

2020. John McEntee was de directeur van het 

Presidential Personnel Office voor president Trump. De 

memo van 19 oktober was een groot schandaal omdat 

het het verhaal onthulde van de Zuidelijke vlag op 

militaire bases. Dit leidde tot het ontslag van de 

voormalige Amerikaanse minister van Defensie Mark 

Esper 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in november 

2021 dat Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van 

Afgevaardigden, werd bedreigd door Brendan Hunt. 



Brendan Hunt was een aanhanger van Donald Trump en 

hij werd veroordeeld tot 19 maanden gevangenisstraf 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Donald 

Trump zijn eerste boek zou uitbrengen nadat hij het 

Witte Huis had verlaten, en het was een fotoboek. Dit 

was op 19 november 2021 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Donald 

Trump al 19 boeken onder zijn naam had geproduceerd, 

vóór het fotoboek 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld in november 

2021 dat Donald Trump zei dat Mitch McConnell moest 

aftreden, omdat 19 Republikeinen samen met de 

Democraten voor "infrastructuur" stemden. Mitch 

McConnell was destijds de minderheidsleider van de 

Senaat. 

 

 
 

Donald Trump had een "History Tour" in december 

2021. De media en historici vertelden de wereld dat niet 

veel mensen aanwezig waren en de tour eindigde op 19 

december 2021 in Dallas 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat op de 

laatste dag van de “History Tour” in Dallas op 19 

december 2021 het publiek Donald Trump uitjoeg. Dit 

kwam doordat hij de “COVID 19 booster” had 

ingenomen.  

 

 
 

Steve Bannon was een van de beroemdste mannen 

naast president Trump, maar hij werd verwijderd. 

President Trump noemde hem 'Sloppy Steve'. Veel 

media en historici vertelden de wereld in augustus 2019 

dat president Trump zei dat Steve Bannon een van zijn 

beste leerlingen was, - 19 maanden later. Het verhaal 

van Steve Bannon is te lang om hier op te noemen 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld in 2021 dat 

Steve Bannon was gebeld door het panel van 6 januari 

dat onderzoek deed naar de Capitol-rellen. Steve 

Bannon was een van de 19 mensen die werden 

onderzocht, die werden gelinkt aan Donald Trump  

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Steve 

Bannon niet meewerkte aan het Panel van 6 januari. Op 

19 oktober 2021 stemde het panel van 6 januari om 

strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen Steve 

Bannon en deze zaak werd doorgegeven aan het Huis 

van Afgevaardigden 

 



 
 

Steve Bannon stapte op 18 juli 2022 naar de rechtbank 

en de jury werd geselecteerd. De media en historici 

vertelden de wereld op 19 juli 2022 dat het proces tegen 

Steve Bannon was begonnen en dat de 

openingsargumenten in de rechtbank plaatsvonden. 

 

 
 

Elon Musk koopt Twitter 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat het 

Twitter-account van Donald Trump geblokkeerd was. 

Elon Musk heeft het Twitter-account op 19 november 

2022 hersteld 

 

 
 

Elon Musk staat bekend als de voorzitter van Tesla en 

staat bekend om A.I. Dag, of Dag van de Kunstmatige 

Intelligentie. De media en historici vertelden de wereld 

dat de eerste Artificial Intelligence Day op 19 augustus 

2021 werd gepresenteerd door Elon Musk 

 



 
 

Op de foto hierboven kunnen we zien wat de 

wiskundige waarde is van - A I - in numerieke Engelse 

gematria 

 

Kunstmatige intelligentie (A I = 19) 

AI is - 19  

 

 
 



De media en historici vertelden de wereld dat Elon Musk 

aankondigde Twitter in april 2022 te kopen, en dit werd 

gesteund door 19 investeerders  

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Elon Musk 

had aangekondigd dat de datum van A.I. Day of 

Artificial Intelligence Day in 2022 werd veranderd. Het 

was oorspronkelijk gepland op 19 augustus 2022, maar 

er waren wat vertragingen 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Elon Musk 

problemen had en besloot Twitter niet te kopen, wat 

leidde tot een juridische strijd. Twitter en Elon Musk 

hadden hun eerste rechtszitting op 19 juli 2022 

   



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Twitter 

verzocht had om op 19 september 2022 een proces 

zonder jury te starten 

 

 
 

Elon Musk kocht Twitter in oktober 2022. De media en 

historici vertelden de wereld dat Elon Musk zijn eerste 

tweetbericht maakte in juni 2010, en dat hij tussen die 

tijd en september 2022 19 duizend tweets verstuurde. 

 

 



 

Veel media en historici legden de wereld het verhaal uit 

van Elon Musk die Twitter kocht. Dit deden ze aan de 

hand van 19 tweetberichten 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Elon Musk 

in 2022 voor ongeveer 19 miljard dollar aan Tesla-

aandelen verkocht, en dat dit waarschijnlijk de 

overname van Twitter zou financieren 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Elon Musk 

in november 2022 een nieuwe Gulfstream 700-jet kocht. 

Dit vliegtuig biedt plaats aan ongeveer 19 passagiers 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Twitter in 

november 2022 problemen had. Elon Musk verkocht 

19,5 miljoen aandelen van Tesla om Twitter te helpen 

redden. Onderzoekers vonden nog veel meer verdachte 

wiskundige informatie in het verhaal van Elon Musk, 

maar het is te lang om hier te vermelden 

 

 
 

De Donald Trump Show - de schandalen gaan door 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld in januari 

2022 over John Eastman, die na de Amerikaanse 

presidentsverkiezingen van 2020 voor Donald Trump 

werkte. Bij het schandaal waren zo'n 19.000 e-mails 

betrokken over de verkiezingen 

 

 
 

 

Veel media en historici vertelden de wereld in februari 

2022 dat Donald Trump te maken had met 19 

rechtszaken 

 

 
 



Veel media en historici vertelden de wereld in februari 

2022 dat Donald Trump transgendervrouwen zou 

verbieden om te sporten. Ze zeiden dat slechts 19 

procent van de oudere Amerikanen op dat moment een 

transgender persoon kende 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat John 

Eastman op 19 april 2022 weigerde veel e-mails of 

documenten aan onderzoekers te overhandigen 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in april 2022 

dat Donald Trump in de eerste 3 maanden van 2022 19 

miljoen dollar had ingezameld met kleine donateurs 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld in mei 2022 

dat democratische wetgevers in 19 Amerikaanse staten 

wetten wilden invoeren voor ‘transkinderen’, ook wel 

bekend als transgenderjongeren 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in mei 2022 

dat de eerste Amerikaanse transgender non-binaire 

kandidaat van plan was zich kandidaat te stellen voor 

het Congres. Ze waren van plan zich kandidaat te 

stellen voor de Democraten, in het 19e district van New 

York 

 

 



 

De media en historici vertelden de wereld in 2022 dat 

Donald Trump een man steunde om een Republikeinse 

kandidaat te worden in Ohio. Er was een schandaal over 

de militaire dienst van deze man. Deze man was 

beroemd in juli 2020, omdat hij een gazon van 19.000 

vierkante meter schilderde ter ondersteuning van 

president Trump 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat het 

ministerie van Justitie op 19 augustus 2022 de opdracht 

kreeg om een memo uit 2019 openbaar te maken waarin 

William Barr werd geadviseerd over de Mueller-

onderzoeken 

 

 
 



Donald Trump bezit onroerend goed in Palm Beach, 

Florida, en staat bekend als Mar-a-Lago. In augustus 

2022 doorzochten FBI-agenten Mar-a-Lago en namen 

veel documenten in beslag. De media en historici 

vertelden de wereld dat de advocaten van Donald 

Trump een juridisch document van 19 pagina's over 

deze kwestie hebben gemaakt  

 

 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat de 

Atlantische Oceaan het verhaal publiceerde van wat 19 

lezers te zeggen hadden over de juridische toekomst 

van Donald Trump. Ze kozen 19, niet 20 

 

 
 

Veel media en historici vertelden de wereld dat de New 

York Times vanaf 19 september 2022 een grondige 



evaluatie heeft gemaakt van de juridische 

betrokkenheid van Donald Trump. 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de 

Washington Post in september 2022 een onderzoek 

deed naar 19 van de meest bekeken landelijke races 

voor gouverneur en senaat. 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld dat de 

Washington Post in september 2022 19 Democratische 

kandidaten en 19 Republikeinse kandidaten had 

ondervraagd. De kandidaten werd gevraagd of ze de 

uitkomst zouden accepteren 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat een 

federale rechter zei dat de e-mails van John Eastman 

aantoonden dat Donald Trump wist dat claims van 

kiezersfraude onjuist waren. De federale rechter beval 

op 19 oktober 2022 dat John Eastman meer 

documenten aan het panel van 6 januari moest geven 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in november 

2022 dat een Super PAC die gelieerd was aan Donald 

Trump, 1,9 miljard dollar besteedde aan advertenties 

voor 3 Republikeinse Senaatskandidaten 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld in 2022 dat 

miljardair Geoffrey Harrison Palmer voor de rechtbank 

stond vanwege een groot geschil met 19 duizend 

huurders. Geoffrey Harrison Palmer was een van de 

grootste financiers van Donald Trump 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in oktober 

2022 dat het panel van 6 januari opriep tot Donald 

Trump en dat ze 19 eisen hadden 

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld dat Bob 

Woodward de Trump Tapes in oktober 2022 uitbracht. 

Veel media en historici vertelden de wereld dat 19 van 

de Woodward-Trump-interviews persoonlijk of 

telefonisch plaatsvonden tussen herfst 2019 en 

augustus 2020 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in november 

2022 dat Donald Trump opnieuw kandidaat was voor het 

Amerikaanse presidentschap. Veel media en historici 

vertelden de wereld dat Donald Trump tijdens zijn 

aankondigingsspeech 19 valse beweringen deed, ook al 

waren het er niet 19.  

 



 
 

De media en historici vertelden de wereld in november 

2022 dat het Witte Huis zijn 19e bruiloft vierde 

 

 
 

De media en historici vertelden de wereld in december 

2022 dat Donald Trump een lening van 19,8 miljoen 

dollar niet openbaar had gemaakt en dat deze afkomstig 

was van een bedrijf dat verbonden was met Noord-

Korea. 

 

Het drama en de schandalen gaan door. 

 

De wiskundige informatie toonde aan dat er "orde" was. 

19 dit … en 19 dat …. Het klonk als een grap. 

 

Veel mensen over de hele wereld zeggen dat deze 

evenementen werden georganiseerd door mensen die 

een Nieuwe Wereld Orde willen, om de Oude Wereld 

Orde te vervangen. Alles was in - "order". De 



schandalen en de verhalen waren als een grote 

mediashow. Iedereen speelde zijn rol en handelde 

volgens de wensen van de Deep State-Diepe Staat of de 

New World Order. Ze handelden volgens de plannen 

van de machthebbers. Alles was als een spel 

 

Wat is het getal 19? 

 

 
 

Adolf Hitler, de leider van nazi-Duitsland 

 

 
 



Adolf Hitler werd de Führer van Duitsland op 19 

augustus 1934. Onderzoekers vonden veel verdachte 

wiskundige informatie in de geschiedenis van Hitler, 

maar het is te lang om hier te vermelden 

 

 
 

Napoleon Bonaparte, keizer van Frankrijk 

 

 
 

Op 19 Brumaire kwam Napoleon Bonaparte aan de 

macht. Hij werd eerste consul van Frankrijk na de 

staatsgreep van Brumaire in 1799, 18-19 Brumaire. 



Onderzoekers vonden veel verdachte wiskundige 

informatie in de geschiedenis van Napoleon, maar het is 

te lang om hier te vermelden 

 

 
 

God werd mens op 19 januari 

 

 
 

De laatste dag van Kerstmis wordt "Driekoningen" 

genoemd. Dit is de dag waarop de christelijke God zich 

openbaarde als de Messias, de Zoon van God, en de 

dag waarop God werd gedoopt. Het is de dag dat God 

zich openbaarde als mens, in het lichaam van Jezus 



Christus. Het is de dag dat God aan de wereld 

openbaarde dat God mens is geworden. Deze dag was 

oorspronkelijk 19 januari in de Juliaanse kalender 

 

 
 

Veel mensen zeggen dat 911 een inside job was van de 

New World Order. Op de Amerikaanse dollar staat een 

piramide 

 

 
 

Historici zeggen dat de aanslagen op de "Twin Towers", 

New York, 11 september 2001, door 19 mannen werden 

gepleegd 

 



 
 

Volgens historici was de oorspronkelijke ingang om de 

Grote Piramide binnen te gaan door de 19e laag 

metselwerk 

 

 
 

Het symbool voor de Amerikaanse Dollar is de letter 

"s", niet de letter "d". De letter "s" is de 19e letter in het 

Latijnse alfabet. De relatie tussen de slang en de dollar 

en 19 is te lang om hier op te noemen 

 

 



 

Donald Trump zei dat hij denkt dat de islam hen haat. 

Waarom haat de islam hen? Waarom? Haat de islam de 

mensen die macht hebben? 

 

 
 

Het boek in het hart van de "Oorspronkelijke Islam" is 

de Arabische Koran. Dit boek vermeldt dat er veel 

leugens zijn in de wereldgeschiedenis en vermeldt dat 

er mensen zijn die hun plannen beramen. Dit boek 

vermeldt veel over de mensen die aan de macht zijn, en 

het is bestempeld als een boek voor 

"complottheoretici". 

 

Wat erg verbijsterend is, is dat de Arabische Koran een 

belangrijk verhaal vertelt over het getal 19, en niemand 

leek het te noemen. Dit boek waarschuwde de mensheid 

voor de leugens in de wereldgeschiedenis en voor het 

getal 19. In hoofdstuk 74, in de Arabische Koran, staat 

dat "boven het vuur": 

 

- Daarboven zijn er negentien (19) - 

En dit nummer is: 



  - Een beproeving en een test voor degenen die niet 

geloven - 

Waarom? 

- Zodat ze zeker weten wat de waarheid is - 

En: 

- Dit is een van de grootste waarschuwingen voor de 

mensheid - 

 

De Arabische Koran zegt dat dit een van de grootste 

waarschuwingen aan de mensheid is. Er staat dat dit 

een beproeving en een test is voor degenen die niet 

geloven, zodat ze zeker weten wat de waarheid is. 

Waarom gaf de Arabische Koran deze waarschuwing? 

 

Wat is deze waarheid? 

 

De boodschap in de Arabische Koran is lang geleden 

geschreven en het is te lang om hier te vermelden 

 

Onderzoekers vonden het getal 19 en andere verdachte 

wiskundige informatie in de wereldgeschiedenis 

 

Veel succes als je meer wilt weten over deze 

onderwerpen. Hieronder staan boeken over deze 

onderwerpen 

 

Tartarië - Napoleon heeft nooit bestaan 

Tartarië - Code 19 

Tartarië - de Matrix 

Tartarië - Oude Egypte 



Tartarië - Adolf Hitler 

Tartarië - Oude Griekenland 

Tartarië - Coronavirus 

Tartarië - Schedel en Botten 

Tartarië - Atlantis 

Tartarië - Tartar City 

Tartarië - Wezentrein 

Tartarië - Lemurië 

Tartarië - Jezus Christus 

Tartarië - Geschiedenis is een Leugen 
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